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"Jesień to druga wiosna,
kiedy każdy liść jest kwiatem..."
Jesienią
Jesienią, jesienią
sady się rumienią:
czerwone jabłuszka
pomiędzy zielenią.
Czerwone jabłuszka,
złociste gruszeczki,
świecą się jak gwiazdy
pomiędzy listeczki.
Maria Konopnicka
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Co się wydarzyło w naszej szkole
we wrześniu i w październiku?

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, a przed
nami nowe możliwości, doświadczenia
i wyzwania. Podczas uroczystości,
dyrektor szkoły, Witold Lipski przywitał
wszystkich, dodając otuchy i wzbudzając
uśmiech na ustach uczniów, rodziców
i nauczycieli. Szczególnie ciepło zwrócił
się do pierwszoklasistów,
rozpoczynających edukacyjną przygodę.
Najmłodsi otrzymali z rąk dyrektora
wyprawki, czyli szkolne przybory.
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów
w nowym roku szkolnym oraz
pozytywnego myślenia.
.
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Organizacja roku szkolnego w naszej szkole.
Warto przeczytać i zapamiętać!
Nasza kadra pedagogiczna
w roku szkolnym 2022/2023
mgr Witold Lipski - dyrektor szkoły
mgr Małgorzata Dyga - wice dyrektor szkoły
mgr Anna Szymańska-Stebel—psycholog, wychowawca ZET B mgr
Katarzyna Gruszka - Lech—pedagog
mgr Aleksandra Ciszczoń - nauczanie początkowe, wychowawca
klasy I mgr Marzena Bzdźikot - nauczanie początkowe, wychowawca
klasy II- III mgr Aleksandra Wojtala- Pietrzyk - nauczanie
początkowe, wychowawca klasy IIIb
mgr Katarzyna Augustin- nauczyciel języka angielskiego, geografii,
wychowawca klasy IVa
mgr Agnieszka Margos - nauczyciel historii, wiedzy o
społeczeństwie, integracji sensorycznej, wychowawca klasy IV bVb
mgr Iwona Budzisz - nauczyciel biologii, przyrody, techniki,
wychowawca klasy Va- VIa
mgr Natalia Rajwa-nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy
VIau
mgr Grażyna Bartusek - nauczyciel geografii, biologii, muzyki,
techniki, historii, socjoterapii, wychowawca klasy VIb- VII b
mgr Agnieszka Duda - nauczyciel języka polskiego, wychowawca
klasy VIIa- VIIIa
mgr Kamila Daszyńska - Jachimowicz, wychowawca klasy ZET A
mgr Edyta Jakubczyk - wychowawca klasy ZET C
mgr Anita Krysiak- bibliotekarz, wychowawca klasy ZET D
mgr Anna Backiel - nauczyciel matematyki
mgr Katarzyna Banik - nauczyciel fizyki i chemii
mgr Dorota Drabik- nauczyciel języka angielskiego
mgr Bogusław Chroboczek- nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Domagała - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,
integracji sensorycznej
mgr Tomasz Piotrowski - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
mgr Aleksandra Faj- Lasocka - nauczyciel świetlicy
mgr Anna Stelmach - logopeda
mgr Sandra Wichura- nauczyciel zajęć rewalidacyjnych

Uważnie przeczytajcie!

.

Kalendarz dni wolnych w roku
szkolnym 2022/2023
1 września - Uroczyste
Rozpoczęcie Roku Szkolnego
14 października - Dzień Edukacji
Narodowej
31 października- dzień wolny od
zajęć dydaktycznych
1 listopada- Dzień Wszystkich
Świętych
11 listopada- Narodowe Święto
Niepodległości
23 grudnia 31 grudnia- przerwa
świąteczna
16 stycznia -29 stycznia ferie
zimowe
6-11 kwietnia- wiosenna przerwa
świąteczna
23 maja- 25 maja - Egzamin
ósmoklasisty
24 czerwca- zakończenie rocznych
zajęć dydaktycznych
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Jesień w progach naszej szkoły.
"Żywa lekcja przyrody"

Od 19 września w naszej szkole już jest obecna
piękna pora roku, bogata w kolory, zapachy,
smaki.....JESIEŃ.
Pierwszy dzień jesieni kalendarzowej przypada
zawsze 23 września, dzień jest krótszy od nocy;
z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa.
Nasi przodkowie bardzo uroczyście obchodzili
pierwszy dzień jesieni, nazywany Świętem Plonów.
Dziękowali za zbiory z pól modlitwą; organizowano
biesiady, pleciono wieńce z kłosów zbóż i wypiekano
chleb.
Kontynuacją Święta Plonów są dożynki. Stanowią
zwieńczenie całorocznej, trudnej pracy rolników w
formie festynów, konkursów, wystaw dekoracji
dożynkowych, koncertów.
W naszej szkole pamiętamy, by godnie przywitać
nową porę roku. Uczniowie zbierają liście, kasztany,
żołędzie, uczestniczą w konkursach plastycznych. Od
20 lat uczestniczą w „żywej lekcji przyrody” poznając i
utrwalając sobie określoną wiedzę.
Mają okazję podziwiać to, co udało się zebrać na
polu, w sadzie, w ogrodzie, na działce, w parku czy
w lesie - mogą zobaczyć, dotknąć, porównać,
powąchać,a nawet skosztować.
.
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Przedszkolne warsztaty
w ramach programu
"Będe uczniem"
Jesienne spotkanie z przedszkolakami
w dniach 20 -26 września dało wiele
radości organizatorom i uczestnikom.
Tradycyjnie już prezentowane w naszej
szkole dary jesieni wzbudziły
zainteresowanie przedszkolaków z
Przedszkola nr 8 i 9 oraz Przedszkola
”Kolorado”. Nasi goście mogli podziwiać
to, co udało się zebrać na polu, w sadzie,
w ogrodzie, na działce, w parku czy w
lesie - mogli zobaczyć, dotknąć,
porównać, powąchać, a nawet
skosztować. Wystawa pokazała
różnorodność, piękno i bogactwo jesieni,
pozwoliła też poznać mniej znane dary
natury. Po raz kolejny honorowe miejsce
na szkolnym korytarzu zajął skrawek lasu,
ukazujący różnorodność roślin i darów
leśnych.
Dzieci poznały tajniki kodowania na
dywanie, relaksowały się w sali
doświadczania świata, wykonały prace
plastyczne. Mali kucharze przygotowali
do degustacji koreczki warzywnoowocowe. Obecna była również Pani
Jesień, która pożegnała naszych gości
rozdaniem papierowych listków do
kolorowania.
Uczniowie naszej szkoły również chętnie
uczestniczą w jesiennych warsztatach i
dla nich będą one jeszcze trwać.
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Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej
22.09.2022 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość
otwarcia pracowni komputerowej, współfinansowanej
przez Urząd Miasta Świętochłowice oraz firmę
AcelorMittal Poland. Dzięki wsparciu, szkoła
wyremontowała pracownię oraz zakupiła wyposażenie
na łączną kwotę 50.000,00.
Naszą uroczystość zaszczycił swoją obecnością
Prezydent Miasta Świętochłowice, Daniel Beger,
Pani Agnieszka Dudek z Miejskiego Zarządu
Oświaty oraz przedstawiciele Arcelor Mittal – dyrektor
oddziału, Marek Adamczyk i główny specjalista ds.
odpowiedzialności biznesu, Pani Magdalena
Kuśmierz.
Dzięki nowocześnie wyposażonej pracowni,
uczniowie realizują programy przeznaczone min. dla
dzieci ze spektrum autyzmu i uczniów z dysfunkcjami
mowy.
Jesteśmy dumni, że nasza placówka rozwija się,
że nasi uczniowie mogą realizować swoje pasje
i zainteresowania podczas nieszablonowych,
nowatorskich zajęć, a uczniowie są zadowoleni,
że mogą uczyć się w tak przyjaznym otoczeniu.

.

Zajęcia z robotyki
dla młodszych.

.

.

W połowie
myślenie oraz
września
wyobraźnię
ruszyły zajęcia przestrzenną.
z
Wykorzystując
wykorzystaniem zakupiony
najnowszych
sprzęt LEGO
technologii. Tym education ,
razem młodsze uczniowie
klasy, w ramach tworzyli i
programu
konstruowali wg
Laboratoria
instrukcji.
przyszłości wzięły
udział
w zajęciach
rozwijających
logiczne

.

Recyklator jest
nasz!
Od początku
akcji: Jestem w
drużynie
Recyklatora,
organizowanej
przez Urząd
Miasta
Świętochłowice,
nasza szkoła
zajmuje
czołowe miejsca
w zbiórce
plastikowych
opakowań.
W tym roku po
raz drugi

z rzędu
zdobyliśmy
pierwsze
miejsce z
wynikiem 1,834
kg. plastiku
na ucznia.
Wczoraj,
reprezentanci
szkoły
otrzymali bon
o wartości
1000,00 zł.
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Akcja
Stop Czad

Europejski Dzień
Sportu szkolnego
W tym roku celebrowaliśmy ESSD
nie tylko na zajęciach wychowania
fizycznego, ale również na lekcjach
języka polskiego. Utrwalając
czasowniki, wyszliśmy z ławek i
aktywnie nabywaliśmy wiedzę.
Tematem przewodnim
tegorocznych sportowych zmagań
była Ukraina. Wykonując różne
ćwiczenia, zgodnie z Ruchowym
Planem lekcji, przygotowanym
przez Akademię Krokieta i Lamy,
odkrywaliśmy ten kraj. I chociaż
akcja ESSD kończy się, w naszej
szkole uczniowie maja wiele
możliwości, aby aktywnie spędzać
czas.

19 października
w Centrum
Kultury Śląskiej
odbyło się
spotkanie oraz
warsztaty
edukacyjne dla
uczniów

naszego
miasta. Dzieci
miały
możliwość
poszerzyć
swoją wiedzę
na temat
bezpiecznego
postępowania

w sytuacji
zagrożenia
zatrucia się
czadem.
Każdy
uczestnik
spotkania
otrzymał

niespodziankę czujnik czadu,
który ma za
zadanie chronić
zdrowie i życie.
.

.

Mierzymy się
ze smogiem
Z radością
informujemy, że
nasza szkoła
przystąpiła do
Edukacyjnej
Sieci
Antysmogowej
To program
informacyjny na
rzecz czystego
.

.

powietrza,
objęty
honorowym
patronatem
Ministerstwa
Cyfryzacji.
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Dzień Chłopaka w naszej szkole

.

.

Wszystkie śmieci
nasze są!

Hipoterapia
6 września 2022
r. w naszej
szkole
rozpoczęły się
zajęcia z
hipoterapii.
Cieszymy się,
że w tym roku
szkolnym
również
możemy
zaoferować
naszym
uczniom tę
formę terapii.
Zajęcia

będą się
odbywały raz w
tygodniu na
terenie szkoły i
będą dostępne
dla wszystkich
chętnych
uczniów.

W dniach 17-19
września 2022 r.
w całej Polsce,
odbył się wielki
finał
akcji Sprzątania
świata, której
celem jest
budzenie i
wzmacnianie
świadomości
ekologicznej
wśród
społeczności.
Wszystkie klasy
wzięły udział
.

.

wakcji Sprzątania
świata,
porządkując
otoczenie
szkoły oraz
najbliższą
okolicę.
W najmłodszych
klasach odbyły
się również
zajęcia
warsztatowe.
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Za serce..!
Za trud...!
Za uśmiech..!
14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli,
wychowawców, pedagogów i pracowników niepedagogicznych.
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przygotowali program
artystyczny. Młodzi artyści zachwycili publiczność zgromadzoną na sali przepięknie
wykonaną piosenką, przejmującym słowem oraz energetycznym tańcem. W cudowny sposób
uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Ze sceny w kierunku pracowników naszej
szkoły popłynęło wiele ciepłych i budujących słów. Uczniowie docenili i podkreślili swoją
wdzięczność za codzienny trud, serce i uśmiech włożony w pracę nauczycieli, opiekunów,
pracowników administracji i obsługi. Każdy pracownik otrzymał słodki upominek, było to
przygotowane samodzielnie przez uczniów ciasteczko z zabawną wróżbą.
Na zakończenie Akademii głos zabrał pan Dyrektor, który podziękował wszystkim
pracownikom za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzył wielu sił i wytrwałości. Była to
także doskonała okazja do przyznania nagród Dyrektora i Prezydenta Miasta dla nauczycieli
oraz pracowników administracji i obsługi. W dalszej części akademii przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego zaprosił wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz
uczniów do wysłuchania wyników plebiscytu, wyłaniających najbardziej charakterystycznych
nauczycieli w szkole.
Było radośnie i wzruszająco! Tego też życzymy naszym czytelnikom serdecznie
zapraszając do galerii zdjęć.

Dziennik Zachodni | Numer 1 10/2022 | Strona 10

Echo Dziesiątki

www.dziennikzachodni.pl

www.juniormedia.pl

www.dziennikzachodni.pl

www.juniormedia.pl

Pasowanie na pierwszoklasistów!

Tradycją naszej szkoły jest, że uczniowie klas
pierwszych w październiku przeżywają
swoją pierwszą wielką uroczystość, jaką jest
pasowanie na ucznia. 20 października na pięknie
udekorowanej sali gimnastycznej stawili się wraz
ze swoimi wychowawcami oraz starszymi
kolegami pierwszoklasiści odświętnie ubrani i
przejęci, aby w obecności swoich najbliższych
oraz całej społeczności szkolnej rozpocząć
występ artystyczny i zaprezentować swoje
umiejętności recytatorskie, taneczne, muzyczne
a także wokalne. Uczniowie klasy pierwszej
przygotowywali się do tej uroczystości już od
pierwszych dni września. Wytrwale uczyli się
tekstów wierszy, piosenek, tańca,
instrumentalizacji, niestrudzenie ćwiczyli podczas
prób.
Pierwszoklasiści pochwalili się także
umiejętnościami szkolnymi zdobytymi w trakcie
miesiąca nauki. Za swój występ zostali nagrodzeni
burzą oklasków.
Po zakończeniu części artystycznej, w świątecznej
atmosferze uczniowie w biretach na
głowach ślubowali być dobrymi uczniami i
kolegami. Zaraz za dziećmi ślubowanie złożyli
także ich rodzice. Ślubując, że będą kochać,
słuchać, co mówią i troszczyć się o swoje dzieci.
Następnie dostąpiły zaszczytu pasowania na
ucznia dokonanego symboliczną kredką
przez Pana Dyrektora. Wszystkie dzieci były
bardzo przejęte i skupione, fantastycznie
prezentowały się w stroju galowym oraz
uczniowskich biretach. Po pasowaniu uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie
upominki.
Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z
rodzicami, nauczycielami udali się na
słodki poczęstunek. Rodzicom gratulujemy
wspaniałych dzieci, a pierwszakom życzymy
samych sukcesów!
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Kodowanie na dywanie w szkole

Metropolitalna łąka kwietna u nas
w szkole.
aką łąką na
terenie naszej
szkoły
będziemy
cieszyć już
wczesną
wiosną. Po
uprzednim
przygotowaniu
terenu,
wspólnymi
siłami
zasialiśmy
dzisiaj rośliny i
postawiliśmy
budki lęgowe

Kocia
brygada

dla owadów
zapylających.
Nauczyciele
oraz uczniowie
wzięli również
udział w
warsztatach
teoretycznych,
zapoznając się
z zasadami
zakładania i
utrzymania łąki.

Zaprzyjaźniona
świętochłowicka
fundacja "Kocia
brygada"
potrzebuje
naszego
wsparcia. Kotów
w fundacji
przybywa z
każdym dniem,
a im jest ich
więcej, tym
więcej potrzeba
karmy czy
żwirku.
Zachęcamy
.

.

każdego do
włączenia się
w akcję.
Za każdą, nawet
najmniejszą
pomoc np.
puszkę karmy,
serdecznie
dziękujemy
w imieniu
fundacji i
oczywiście
kociaków

www.dziennikzachodni.pl

Dziennik Zachodni | Numer 1 10/2022 | Strona 13

Echo Dziesiątki

www.juniormedia.pl

HUMOR SZKOLNY
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